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Obejmi mě, prosím / Przemyslaw 

Wechterowicz ; ilustrovala Emilia 

Dziubaková ; přeložil Michael Alexa. 

Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 36 s.  

ISBN 978-80-7577-235-0 

 

Úplně nejlepší je, když můžeš někoho 

pořádně obejmout. Táta Medvěd s malým 

Medvídkem vyrážejí na pouť lesem, aby objali všechny jeho obyvatele. 

Medvídek dobře ví, že je to recept na krásný a povedený život, a ani ostatní – od 

malinké housenky až po překvapeného myslivce – po jejich setkání nedají na 

objímání dopustit. 

 

 

 
 
Od pohádky k pohádce: Medvídek 
Pú / Cathrine Hapka podle A. A. Milneho.  

Praha : Egmont, 2017 – 1. vyd. – 64 s. 
ISBN 978-80-252-4030-4 
 
Vydejte se s námi do Stokorcového lesa za 

Medvídkem Pú a jeho kamarády a poznávejte, 

co všechno můžete získat, když se budete dělit 

s kamarády a pomáhat jim. V této knížce 

najdete pohádky o tom, co všechno se můžete 

naučit při hře na Púovy klacíky a jak se 

Prasátko přestalo bát.  

Zjednodušené převyprávění klasického příběhu pro děti. 



 

 
Neobyčejná dobrodružství deseti 

ponožek / Justyna Bednareková ; ilustrace 

Daniel de Latour ; přeložila Michala Benešová.  

Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 168 s. 

ISBN 978-80-7577-145-2 

 

Roztomilá knížka přináší příběhy deseti 

ponožek, z nichž každá zažívá nějaké 

dobrodružství. Zavede vás do pohádky, na 

plavbu po moři i mezi bojující růže. A stejně 

jako je každý příběh jiný, tak je osobitá i každá 

ponožka: jedna je vlněná, druhá chlupatá, třetí hedvábná… Jakou asi mají 

povahu? Kam se vypraví? Jaký je čeká osud? Odteď vám ani ta nejsepranější 

ponožka nebude připadat nudná. A při čtení se budete cítit, jako byste na nohou 

měli měkoučké ponožky z prvotřídní angorské vlny. 

 

 

 
Pohádky z Příšerkova / Jakub Gloza ; 

kresba Petra Vybíhalová. 
Brno : Edika, 2017. – 80 s.  
ISBN 978-80-266-1155-4 
 
Byla jednou jedna planeta, oproti Slunci 

malinkatá, které všichni říkali Země. No a na té 

planetce byla spousta měst, některá byla velká, 

některá zase malá. O jednom z nich vám bude 

vyprávět tato kniha. Na mapě ho však nehledejte, 

je totiž zakouzlené a lidskému oku neviditelné. 

Jmenuje se Příšerkov. A v tom městečku žije 

spousta příšerek. Pojďte společně s žabákem 

Žabuzem, hrochem Hroem, psem Rekem a mimozemšťankou Ušandou otevřít 

bránu fantazie a zažít všelijaká dobrodružství.  

 


